รายละเอียดการติดต่อ
กรมทรัพย์สินทางปั ญญา
เลขที� 563 ถนนนนทบุรี ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
11000
โทรศัพท์ 0-2547-4315
กองปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
อาคารกองปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เลขที� 84 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02-2377535
สํานักงานคดีทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศ สํานักงาน
อัยการสูงสุด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคารเอ) ชัน� 4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวง
ทุง่ สองห้อง เขตหลักสี� กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 02-1421388
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
เลขที� 128 อาคารกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้อง
เขตหลักสี� กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-28319888
กรมศุลกากร
กรมศุลกากร เลขที� 1 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-26676000

เว็บไซต์: www.ariseplusipr.eu
อีเมล: Arise+IPR@euipo.europa.eu
เฟซบุก๊ : facebook.com/EUIPcooperation
ARISE+ IPR
ทวิตเตอร์: @EUIPcooperation
ลิงด์อนิ : linkedin.com/company/euipcooperation/
ยูทบู : EU International Intellectual Property Cooperation
แผ่นพับนีถ� ูกจัดทําโดย ARISE+ IPR โดยร่วมมือกับกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา และ ในความช่วยเหลือของ
Tilleke & Gibbins เนือ� หาของแผ่นพับเป็ นความรับผิดชอบในโครงการของ ARISE+ IPR แต่เพียงผูเ้ ดียว
และ ไม่สามารถสะท้อนในมุมมองของสหภาพยุโรป (EU) หรือสํานักงานทรัพย์สนิ ทางปัญญาของสหภาพ
ยุโรปได้ (EUIPO) – พฤษภาคม 2564

การบังคับสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา
ควรทําอย่างไรเมือ� ทราบว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาถูกละเมิด
กรณีทส�ี งสัยว่าเป็ นการละเมิด เจ้าของสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญาสามารถดําเนินการ
สืบสวนเพื�อทราบข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับผูท้ �ีถกู กล่าวหาว่าทําการละเมิดรวมถึงการ
ละเมิด และเพือ� รวบรวมหลักฐานพยาน หลังจากนัน� เจ้าของสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญา
จะสามารถประเมินสถานการณ์และตัดสินใจได้วา่ จะดําเนินการตามกฎหมายอะไร
ต่อผูท้ �ีถกู กล่าวหาว่าละเมิด
มีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหน่วยงานใดบ้างทีร� ับผิดชอบเรือ� งการคุม้ ครอง
สิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาในประเทศไทย
กรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)
กรมศุลกากร
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
กองปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
สํานักงานคดีทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ สํานักงานอัยการสูงสุด
ศาลทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
สามารถดําเนินมาตรการบังคับใช้กฎหมายอะไรเพือ� ป้ องกันหรือยุตกิ ารละเมิด
ทรัพย์สินทางปั ญญา
มาตรการทั�วไปในการบังคับใช้กฎหมายสําหรับเจ้าของสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญาในกรณี
มีการละเมิดเครือ� งหมายการค้า การออกแบบ และสิง� บ่งชีท� างภูมศิ าสตร์ในประเทศไทย
ได้แก่:
การดําเนินคดีอาญา
คําร้องทุกข์ทางอาญาที�ส่งมาจากพนักงานอัยการและเจ้าของสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญา(สําหรับการละเมิดสิง� บ่งชีท� างภูมศิ าสตร์ ผูบ้ ริโภคสามารถยืน� คําร้องได้)
การดําเนินคดีทางแพ่ง
เจ้าของสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญาสามารถขอรับการเยียวยาทางแพ่ง เช่น คําสั�งห้าม
ผูล้ ะเมิด และมีสิทธิแสดงให้เห็นทุกจุดที�อาจเป็ นต้นเหตุของความเสียหายเพื�อ
เรียกร้องค่าเสียหายที�เป็ นตัวเงิน
มาตรการบริเวณชายแดน (เคสของกรมศุลกากรเกีย� วกับการละเมิดเครือ� งหมาย
การค้ าและลิขสิทธิ�)
เมื�อเจ้าหน้าที�ศลุ กากรพบสินค้าที�สงสัยว่าเป็ นสินค้าปลอมขณะเฝ้าระวังบริเวณ
ชายแดน สามารถยึดสินค้าเหล่านีไ� ว้ช�วั คราว เมือ� ยึดแล้ว จะมีการส่งหนังสือคําร้อง
ไปยังเจ้าของสิทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาหรือตัวแทนซึ�งจะขอให้ตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์ท�ีถกู ยึด นอกจากนี � เจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาสามารถยื�น
คําร้องต่อกรมศุลกากรเพื�อขอให้ตรวจสอบสินค้าที�มกี ารขนส่งตูใ้ ดตูห้ นึง� และ/หรือ
ระงับการปล่อยหรือส่งมอบสินค้าที�นาํ เข้า/ส่งออกที�สงสัยว่าละเมิดเครื�องหมาย
การค้า และ/หรือลิขสิทธิ�
การระงับข้อพิพาททีเ� ป็ นทางเลือก
การไกล่เกลี�ยที�กรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
การไกล่เกลี�ยที�ศาลทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
การเจรจาต่อรอง
ตัวเลือกอืน�
การส่งหนังสือขอให้หยุดกระทําการ (cease and desist letter) และการเจรจาต่อรอง
ทีเ� กิดขึน� ตามมา การยืน� คําร้อง เพือ� แจ้งให้ทราบและเอาออก (notice-and-takedown
complaints) ผ่านแพลตฟอร์มทางออนไลน์ (หากพบของปลอมทางออนไลน์) ฯลฯ

มีการเยียวยาทางกฎหมายอะไรบ้างแก่ผู้ถือสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาที�
ถูกละเมิดสิทธิ
นอกจากการดําเนินคดีฟ้องร้องทางอาญาต่อผูล้ ะเมิด เจ้าของสิทธิ ในทรัพย์สิน
ทางปั ญญายังสามารถขอรับการเยียวยาทางแพ่ง เช่น คําสั�งศาลต่อผูล้ ะเมิด รวมถึง
การชดเชยค่าเสียหายที�เกิดขึน� จริง
มีขนั� ตอนการดําเนินการอะไรบ้างเพือ� ขอให้มกี ารจัดการกับการละเมิดทรัพย์สนิ
ทางปั ญญา
เจ้าของสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญาสามารถดําเนินคดีฟอ้ งร้องทางอาญาต่อผูล้ ะเมิด
ได้โดย
ยื�นคําร้องต่อศาลโดยตรง หรือ
วิธีทแ�ี พร่หลายกว่านัน� คือ ยืน� คําร้องต่อเจ้าหน้าทีต� าํ รวจหรือกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
(ดีเอสไอ) นอกจากนี � เจ้าของสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญาหรือตัวแทนสามารถยื�น
คําร้องทางแพ่งต่อศาลทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้
ต้องแสดงพยานหลักฐานอะไรเพื�อแสดงให้เห็นว่าเกิดการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปั ญญาขึน�
หลักฐานแสดงสิทธิของเจ้าของสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
พยานหลักฐานที�พิสจู น์วา่ มีการละเมิดและค่าเสียหายทางทรัพย์สินทางปั ญญา
ที�เกิดขึน� จริง
นอกจากศาลแล้ว มีตวั เลือกในการระงับข้อพิพาททางเลือกอะไรบ้าง
กรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญาได้จดั ตัง� หน่วยงานไกล่เกลี�ยขึน� ภายในกองกฎหมาย ซึง� ให้
บริการไกล่เกลี�ยเพื�อระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปั ญญาระหว่างเจ้าของสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปั ญญากับฝ่ ายที�มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ�งสามารถ
ขอความช่วยเหลือในการยื�นคําร้องเพื�อระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปั ญญา
ผ่านกระบวนการไกล่เกลี�ยของกรมทรัพย์สินทางปั ญญา
นอกจากนี � สามารถดําเนินการไกล่เกลี�ยได้ท�ีศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลางหลังจากยื�นคําร้อง เนื�องจากศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและ
การค้าระหว่างประเทศกลางให้บริการไกล่เกลีย� ก่อนเริม� กระบวนพิจารณาตามกฎหมาย
การระงับข้อพิพาททางออนไลน์ หรือ Talk DD ให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตัง� แต่
เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 สามารถส่งคําขอไกล่เกลี�ยทางออนไลน์ได้ท�ี Talk DD
หรือ http://odr.thac.or.th หรือทีเ� ว็บไซต์ของกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา www.ipthailand
.go.th เลือกหัวข้อ ‘การระงับข้อพิพาททางออนไลน์’ (Online Dispute Resolution)

วิธีการบังคับใช้
ทรัพย์สินทางปั ญญา
ในประเทศไทย

แผ่นพับนี�ครอบคลุมเนื�อหาเกี�ยวกับการบังคับ
ใช้กฎหมายด้านสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาสาม
ประเภท ได้แก่ เครือ� งหมายการค้า การออกแบบ
อุตสาหกรรม และสิ�งบ่งชีท� างภูมศิ าสตร์

เครื�องหมายการค้า
เครื�องหมายการค้าคืออะไร
เครือ� งหมายการค้าคือเครือ� งหมายที�ใช้กบั /หรือเกี�ยวข้องกับสินค้า
หรือบริการเพื�อจําแนกสินค้าหรือบริการเหล่านัน� ออกจากสินค้า
หรือบริการที�มีเครือ� งหมายการค้าของผูอ้ �ืน
ท่านจะคุ้มครองเครื�องหมายการค้าของท่านในประเทศไทยได้อย่างไร และ
เจ้าของเครื�องหมายการค้าทีไ� ด้รับการจดทะเบียนจะได้รับสิทธิอย่างไร
สามารถยื�นคําขอจดทะเบียนเครื�องหมายการค้าผ่านบริการจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปั ญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing service) ของกรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญา หรือ
ทีส� าํ นักงานทีร� บั จดทะเบียนของกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา ผูท้ ข�ี นึ � ทะเบียนเป็ นเจ้าของ
เครือ� งหมายการค้าจะมีสทิ ธิแต่เพียงผูเ้ ดียวในการใช้เครือ� งหมายการค้าดังกล่าวกับ
สินค้าหรือบริการทีม� กี ารจดทะเบียนเครือ� งหมายการค้านัน� ไว้ ประมวลกฎหมายอาญา
และพระราชบัญญัตเิ ครือ� งหมายการค้าของไทยยังรับรองสิทธิในเครือ� งหมายการค้า
ที�ยงั ไม่ได้จดทะเบียนในการลวงขาย
เครือ� งหมายการค้าต้องมีลกั ษณะบ่งเฉพาะและต้องไม่เป็ นสิ�งต้องห้ามตามพระราช
บัญญัตเิ ครือ� งหมายการค้า (เช่น เครือ� งหมายที�เหมือนหรือคล้ายเครือ� งหมายการค้า
ที�มีช�ือเสียงแพร่หลาย หรือเครื�องหมายใด ๆ ที�จดทะเบียนมาก่อนหน้าซึ�งทําให้เกิด
ความสับสน หรือเครื�องหมายที�ประกอบด้วย พระนามาภิไธย ธงประจําชาติ หรือ
สิ�งบ่งชีท� างภูมิศาสตร์ ที�ได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายสิ�งบ่งชีท� างภูมิศาสตร์)
มีสัญญาประเภทใดบ้างในการใช้ เครื�องหมายการค้า
สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื�องหมายการค้า
ต้องทําสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและจดทะเบียนกับกรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
ตามพระราชบัญญัตเิ ครือ� งหมายการค้า สัญญาอนุญาตให้ใช้เครือ� งหมายการค้า
ต้องประกอบด้วยสิ�งต่อไปนีเ� ป็ นอย่างน้อย
ข้อกําหนดและเงื�อนไขของสัญญาระหว่างเจ้าของเครื�องหมายการค้าที�ได้รบั
การจดทะเบียนกับผูร้ บั ใบอนุญาต ภายใต้เงื�อนไขว่า เจ้าของเดิมต้องสามารถ
ควบคุมคุณภาพของสินค้าที�ผลิตหรือบริการที�ให้โดยผูไ้ ด้รบั อนุญาต และ
สินค้าหรือบริการที�มีการใช้เครือ� งหมายที�ได้รบั อนุญาตให้ใช้
สัญญาแต่งตัง� ตัวแทนจําหน่าย
ไม่มีขอ้ กําหนดหรือขัน� ตอนในการจดทะเบียนสัญญาแต่งตัง� ตัวแทนจําหน่าย เว้น
แต่ในกรณีทม�ี กี ารให้สทิ ธิในเครือ� งหมายการค้าแก่ผจู้ ดั จําหน่ายตามสัญญาแต่งตัง�
ตัวแทนจําหน่าย (ดูสญ
ั ญาอนุญาตให้ใช้เครือ� งหมายการค้าข้างต้น)
สัญญาแฟรนไชส์
ในปั จจุบนั ไม่มีพิธีการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัตินีเ� มื�อมีการลงนามใน
สัญญาแฟรนไชส์ในประเทศไทย ยกเว้นกรณีท�มี กี ารให้สทิ ธิในเครือ� งหมายการค้า
แก่ผใู้ ห้สทิ ธิแฟรนไซส์ภายใต้สญ
ั ญาแฟรนไชส์ (ดูสญ
ั ญาอนุญาตให้ใช้เครือ� งหมาย
การค้าข้างต้น)

การกระทําใดถือว่าเป็ นการละเมิดเครื�องหมายการค้า
การละเมิดเครือ� งหมายการค้าคือการใช้เครือ� งหมายการค้าโดยไม่ได้การรับอนุญาต
กับหรือเกี�ยวข้องกับสินค้าหรือบริการในลักษณะที�อาจทําให้เกิดความสับสน การ
หลอกลวง หรือความสําคัญผิดเกี�ยวกับแหล่งที�มาของสินค้าหรือบริการ
เจ้าของเครือ� งหมายการค้าทีไ� ด้รบั การจดทะเบียนสามารถดําเนินคดีฟอ้ งร้องทางอาญา
กับผูใ้ ดก็ตามที�ปลอมหรือเลียนแบบเครื�องหมายการค้า หรือนําเข้า จําหน่าย เสนอ
จําหน่าย หรือมีไว้เพื�อจําหน่ายซึง� สินค้าที�มีเครือ� งหมายปลอมหรือเลียนแบบ
ผูฝ้ ่ าฝื นต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท และจําคุกไม่เกิน 2 ปี สําหรับการ
กระทําความผิดในการเลียนแบบ สําหรับการปลอมเครือ� งหมายการค้า โทษจะสูงขึน�
เป็ นปรับไม่เกิน 400,000 บาท และจําคุกไม่เกิน 4 ปี
นอกจากนี � ผูท้ น�ี าํ บรรจุภณ
ั ฑ์หรือภาชนะทีม� เี ครือ� งหมายการค้าทีไ� ด้รบั การจดทะเบียน
ของผูอ้ �ืนกลับมาใช้ซา�ํ เพื�อทําให้ประชาชนหลงผิดว่าสินค้านัน� ผลิตโดยเจ้าของเครือ� ง
หมายการค้า ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 4 ปี และ/หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท
เจ้าของเครื�องหมายการค้ายังสามารถขอรับการเยียวยาทางแพ่ง เช่น คําสั�งศาลต่อ
ผูล้ ะเมิด รวมถึงการชดเชยค่าเสียหายที�เกิดขึน� จริง
ในส่วนของเครือ� งหมายการค้าทีย� งั ไม่ได้รบั การจดทะเบียน เจ้าของเครือ� งหมายการค้า
ที�ยงั ไม่ได้รบั การจดทะเบียนมีสิทธิดาํ เนินการทางแพ่งเพื�อป้องกันการใช้ และ/หรือ
ได้รบั ค่าเสียหายจากการละเมิดอันเนื�องมาจากการลวงขาย นอกจากนี � ตามประมวล
กฎหมายอาญาของไทย แม้วา่ เครือ� งหมายการค้าหนึง� ๆ ยังไม่ได้รบั การจดทะเบียน
ในประเทศไทย แต่ผใู้ ดก็ตามที�นาํ ชื�อ รู ป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความใด ๆ ในการ
ประกอบการค้าของผูอ้ �ืนมาใช้ หรือทําให้ปรากฏที�สินค้า หีบ ห่อ วัตถุท�ีใช้หุม้ ห่อ
การโฆษณา รายการแสดงราคา จดหมายเกี�ยวกับการค้า หรือสิง� อื�นทํานองเดียวกัน
เพื�อให้ประชาชนหลงเชื�อว่าเป็ นสินค้าหรือการค้าของผูอ้ �ืนนัน� การกระทําความผิด
ดังกล่าวต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินบาท 20,000 หรือทัง� จําทัง� ปรับ
อะไรถือเป็ น ‘การใช้’ เครื�องหมายการค้า
“การใช้” เครือ� งหมายการค้า หมายถึง การใช้เครือ� งหมายการค้าที�เกี�ยวข้องกับสินค้า
หรือบริการที�มีการจดทะเบียนเครือ� งหมายการค้าดังกล่าวในช่วงการค้าปกติ เครือ� ง
หมายการค้าทีไ� ด้รบั การจดทะเบียนจะถูกเพิกถอนทะเบียนเครือ� งหมายการค้าด้วยเหตุ
แห่งการไม่ใช้ หากไม่มีการใช้ภายใน 3 ปี นบั จากวันที�จดทะเบียน

การออกแบบอุตสาหกรรม

สิ�งบ่งชีท� างภูมศิ าสตร์

การออกแบบอุตสาหกรรมคืออะไร
การออกแบบหมายถึงรูปแบบหรือองค์ประกอบของเส้นหรือสีของผลิตภัณฑ์ ซึง� ทําให้
ผลิตภัณฑ์มรี ูปลักษณ์ภายนอกทีพ� เิ ศษและสามารถใช้เป็ นลวดลายสําหรับผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม เช่น งานหัตถกรรม

สิ�งบ่งชีท� างภูมศิ าสตร์คอื อะไร
สิ�งบ่งชีท� างภูมิศาสตร์ (Geographical Indication หรือ GI) คือ เครือ� งหมายที�ใช้กบั
สินค้าที�มาจากแหล่งผลิตที�เฉพาะเจาะจง ซึ�งคุณภาพหรือชื�อเสียงของสินค้านัน� ๆ
เป็ นผลมาจากการผลิตในพืน� ที�ดงั กล่าว

ท่านจะคุม้ ครองการออกแบบอุตสาหกรรมของท่านในประเทศไทยได้อย่างไร
สามารถยื�นคําขอจดทะเบียนสิทธิบตั รการออกแบบอุตสาหกรรมแบบผ่านบริการ
จดทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปั ญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing service) ที�สาํ นักงาน
ที�รบั จดทะเบียนของกรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญา

การจะได้รับสิทธิในการยืน� ขอจดทะเบียนสิ�งบ่งชีท� างภูมศิ าสตร์ ต้องทําตาม
เงือ� นไขอะไรบ้าง
สินค้าที�มาพร้อมกับสิ�งบ่งชีท� างภูมิศาสตร์ตอ้ งมาจากที�ตงั� ทางภูมิศาสตร์ท�ีเฉพาะ
เจาะจงที�ถกู เรียกหรือนําเสนอว่าเป็ นสิ�งบ่งชีท� างภูมิศาสตร์ รวมทัง� ต้องมีช�ือเสียง
ลักษณะ และคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ท�ีเกี�ยวข้องกับแหล่งกําเนิดเป็ นสําคัญ

เจ้าของสิทธิบตั รการออกแบบอุตสาหกรรมที�ได้รบั การจดทะเบียนมีสิทธิแต่เพียง
ผูเ้ ดียวในการใช้การออกแบบที�ได้รบั การจดสิทธิ บตั รกับผลิตภัณฑ์ นอกจากนี �
เจ้าของมีสิทธิ ในการจําหน่าย มีไว้เพื�อจําหน่าย เสนอจําหน่าย หรือนําเข้าสินค้า
ที�มีการออกแบบที�ได้รบั การจดสิทธิบตั รดังกล่าว เข้ามายังประเทศไทย
มีอะไรบ้างทีจ� ดทะเบียนการออกแบบอุตสาหกรรมได้และไม่ได้
การออกแบบทีส� ามารถจดสิทธิบตั รได้จะต้องประกอบด้วยเส้นหรือสี ทีท� าํ ให้ผลิตภัณฑ์
มีรูปลักษณ์ภายนอกที�พเิ ศษ ต้องมีความใหม่ และต้องประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมได้
การออกแบบจะไม่ถอื ว่ามีความใหม่หากถูกนํามาใช้กนั อย่างแพร่หลาย หรือหากมีการ
เปิ ดเผยภาพ ส่วนสําคัญ หรือคําอธิบายโดยละเอียดต่อสาธารณชนก่อนวันทีย� น�ื คําขอ
การกระทําใดถือว่าเป็ นการละเมิดการออกแบบอุตสาหกรรม
การละเมิดการออกแบบอุตสาหกรรมคือการใช้การออกแบบที�ได้รบั การจดสิทธิบตั ร
โดยไม่ได้รบั อนุญาต จําหน่าย มีไว้เพือ� จําหน่าย เสนอจําหน่าย หรือนําเข้าซึง� ผลิตภัณฑ์
ที�มีการออกแบบที�ได้รบั การจดสิทธิบตั รนัน� ยกเว้นในกรณีท�ีมีการใช้การออกแบบ
ดังกล่าวเพื�อวัตถุประสงค์ในการศึกษาหรือวิจัย ผูล้ ะเมิดต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทัง� จําทัง� ปรับ

อะไรถือเป็ น ‘การใช้’ สิ�งบ่งชีท� างภูมศิ าสตร์
การนํา ‘สิ�งบ่งชีท� างภูมิศาสตร์’ มาใช้ ต้องมี:
การผลิตสินค้าทีจ� ดทะเบียนเป็ นสิง� บ่งชีท� างภูมศิ าสตร์ อยูภ่ ายในแหล่งทางภูมศิ าสตร์
ของสินค้าดังกล่าว
การใช้จากบุคคลที�เกี�ยวข้องในการค้าเกี�ยวกับสินค้าที�จดทะเบียนเป็ นสิ�งบ่งชีท� าง
ภูมิศาสตร์
สิ�งบ่งชีท� างภูมศิ าสตร์ประเภทใดทีไ� ม่สามารถรับจดทะเบียนได้
สิง� บ่งชีท� างภูมศิ าสตร์ตอ้ งไม่เป็นและต้องไม่ประกอบด้วยชือ� สามัญ ทีเ� ป็นชือ� ทีป� ระชาชน
เข้าใจโดยทั�วไปว่าสื�อถึงผลิตภัณฑ์ประเภทนี �
สิ�งบ่งชีท� างภูมิศาสตร์ท�ีขดั ต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรือนโยบายแห่งรัฐไม่สามารถจดทะเบียนได้
การกระทําใดถือว่าเป็ นการละเมิดสิ�งบ่งชีท� างภูมศิ าสตร์
การกระทําต่อไปนีจ� ะถือว่าผิดกฎหมาย:
การใช้สง�ิ บ่งชีท� างภูมศิ าสตร์เพือ� แสดงหรือทําให้ผอู้ น�ื หลงผิดว่าสินค้าทีไ� ม่ได้มาจาก
แหล่งภูมิศาสตร์ท�ีระบุไว้ในคําขอจดทะเบียนนัน� เป็ นสินค้าที�มีแหล่งกําเนิดจาก
แหล่งภูมิศาสตร์นนั�
การใช้สง�ิ บ่งชีท� างภูมศิ าสตร์ในลักษณะใดก็ตามทีก� อ่ ให้เกิดความสับสนหรือความ
เข้าใจผิดเกี�ยวกับแหล่งทางภูมิศาสตร์ของสินค้า รวมทัง� คุณภาพ ชื�อเสียง หรือ
ลักษณะอื�นใดของสินค้านัน� เพื�อสร้างความเสียหายต่อผูค้ า้ รายอื�น
นอกจากนี � เมื�อมีการประกาศว่าสินค้าประเภทใดก็ตามเป็ นสินค้าเฉพาะ การใช้ส�ิง
บ่งชีท� างภูมิศาสตร์กบั สินค้าอื�น ๆ ที�ไม่ได้มาจากแหล่งทางภูมิศาสตร์ท�ีระบุไว้ในคํา
ขอจดทะเบียนจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้วา่ ผูใ้ ช้จะระบุแหล่งกําเนิดทีแ� ท้จริงของสินค้า
เฉพาะนี �
ผูใ้ ดกระทําการดังกล่าวข้างต้น ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท

